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COMO NOS
PROTEGEMOS

Assim funciona o
certificado Covid:

Para o que preciso um certificado Covid?
Na Suíça, o certificado não é mais obrigatório desde 17 de fevereiro de 2022.
Mas na Suíça, a emissão de certificados Covid ainda é possível e eles podem
ser usados para viagens internacionais. Por favor, observe as regras de entrada
do seu país de destino (incl. prazo de validade do seu certificado Covid).
Certificados Covid que até agora só valiam na Suíça (certificados para recuperados devido a um teste de anticorpos ou certificados para pessoas que não
podem nem ser vacinadas, nem testadas) não são mais emitidos. Mas os certificados Covid já emitidos permanecem válidos até ao final do seu prazo de
validade. Além disso, os cantões são competentes pelo ordenamento de medidas cantonais (como, p. ex., um certificado obrigatório) no seu cantão.
Como é usado o certificado Covid?
Na verificação deve ser apresentado o código QR do seu certificado Covid
(impresso em papel, como imagem ou diretamente no aplicativo «COVID
Certificate») e um documento de identidade com foto. A verificação deve ser
realizada com o aplicativo «Covid Check» do examinador.
Certificado Covid para pessoas vacinadas
Um certificado Covid para pessoas vacinadas pode ser emitido após uma
imunização básica completa ou uma vacina de reforço.

Um código QR pessoal documenta a vacina contra a Covid-19,
uma recuperação ou um resultado de teste negativo. O certificado
Covid é tecnicamente compatível com o certificado UE e pode
ser usado para entrar em países com certificado obrigatório* ou
para o acesso às áreas sujeitas ao certificado nesses países.
* O certificado Covid não é um documento de viagem e ele não garante a entrada noutros países.
Por favor, observe sempre os regulamentos atuais para a entrada e outras regras de certificado do
seu país de destino.

Mais informações:
/certificate
foph-coronavirus.ch

Certificado Covid para pessoas recuperadas
Certificados Covid para pessoas recuperadas podem ser emitidos se a infeção foi comprovada por um teste PCR positivo ou um teste rápido de antígeno
positivo. Um Certificado Covid para recuperados tem uma validade máxima
de 180 dias nos países que fazem parte do «EU Digital COVID Certificate».
Certificado Covid para pessoas testadas negativo
Certificados Covid para pessoas testadas negativo são possíveis após um
teste PCR ou de antigénio negativo. Para poder receber um certificado Covid
após um teste rápido de antígeno negativo, o teste deve ter sido realizado
com um esfregaço do nariz e da garganta. Meros esfregaços do nariz não são
mais admissíveis para a emissão de certificados de teste.
Para autotestes não são emitidos certificados Covid. Também não é emitido
um certificado Covid para testes feitos no estrangeiro.
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Visão geral dos certificados Covid

Tipo de certificado

Vacinado

Recuperado

Requisito

Data de referência 02.05.2022, reservam-se alterações.

Período de validade na Suíça

Prazo de validade ou aplicabilidade
nos estados associados ao «EU Digital
COVID Certificate»*

Completamente vacinado**

270 dias após a administração da última dose da vacina

270 dias, no máximo

Vacinado com Janssen

270 dias após o 22º dia da primeira dose
(imediatamente após cada dose suplementar)

270 dias, no máximo

Vacina de reforço**

270 dias após a administração da última dose da vacina

Pelo menos 270 dias

Infeção comprovada por um
teste PCR positivo

Válido após o 11° dia depois do resultado de teste
PCR positivo até ao 180° dia

Válido após o 11° dia depois do resultado do teste
PCR positivo até, no máx., ao 180° dia

Infeção comprovada por um teste
rápido de antígeno positivo

Válido após o 11° dia depois do resultado de teste
de antígeno positivo até ao 180° dia

Válido após o 11° dia depois do resultado de teste
de antígeno positivo, no max. ao 180° dia

Infeção comprovada por um teste
de anticorpos positivo***

90 dias após o dia da colheita da amostra

Teste PCR negativo

72 horas após o momento da colheita da amostra

72 horas, no máximo

Teste rápido de antígeno negativo

24 horas após o momento da colheita da amostra

Geralmente 24 a 48 horas

Não se aplica

Testado

Nem vacinado,
nem testado

Atestado médico que prova que a
pessoa não pode ser nem vacinada, nem
testada por razões médicas***

365 dias após a data de emissão

Não se aplica

* As regras de validade no estrangeiro, particularmente o reconhecimento de vacinas e testes e o seu período de validade competem aos estados individuais e podem divergir das recomendações da UE. É favor observar que alguns
países não emitem ou aceitam certificados para pessoas recuperadas. Informe-se sobre as regras correspondentes das autoridades do seu país de destino, antes de viajar. Atualmente nos estados da UE/UEFTA para a entrada se aplica
um prazo de validade uniforme de 270 dias para certificados de pessoas vacinadas. À utilização do certificado no território nacional e à sua validade após uma vacina de reforço podem aplicar-se outros prazos.
*** E xceção: Vacinas não aprovadas pela Swissmedic, pela Agência Europeia de Medicamentos (AEM) ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
*** Não pode mais ser emitido. Certificados emitidos antes do dia 17 de fevereiro de 2022 permanecem válidos até ao final do seu prazo de validade.

